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Sempre recordarem, petits i grans, aquesta 
primera primavera d’obligat confinament. 
Amb clars sentiments d’angoixa i incertesa. 
Amb dubtes sobre quin serà el nostre futur 
i com serà aquest futur? Amb totes aquestes 
sensacions a flor de pell l’Ajuntament va 
pensar que calia cel·lebrar un Sant Jordi 
diferent. Necessitavem alegria, necessitavem 
il·lusió i vem creure que repartir una planta de 
temporada per les cases de Tiana, faria d’un dia 
que sempre és especial una petita illa d’il·lusió 
en el confinament. Va ser un Sant Jordi diferent 
però pensem que vem aconseguir el nostre 
propòsit: fer-vos-el una mica més alegre. 

De ben segur que després d’aquest confinament 
i d’aquesta situació tan dura que estem vivint, 
serem més forts i acabarem amb el maleït virus, 
sempre i quan pensem en el bé de tots. D’aquest 
Sant Jordi, en sorgiran noves donzelles que 
juntes cridaran: “L’hem vençut. 
Ho hem aconseguit!”

Gràcies a totes les persones que veu fer 
possible aquest ‘Sant Jordi diferent’. Vosaltres 
ja ho sabeu, aquell dia veu repartir alegria 
i somriures, no només plantes, i també veu 
escriure una part del llibre de la història 
de Tiana.

Marta Martorell Camps 
Alcaldessa de Tiana

somcomerç
ACCELGROW

T. 93 319 28 58
www.accelgrow.com
info@accelgrow.com

AccelGrow és una acceleradora pensada pels 
enginyers. Està especialitzada en projectes 
industrials, tecnològics i de la industria 4.0. 

Oferim serveis de formació, acceleració, 
finançament, coworking i hubs d’innovació 

amb la finalitat d’estar presents en totes 
les fases de l’ecosistema emprenedor.

A Accelgrow som experts en emprenedoria 
i startups. Per aquest motiu, 

davant d’aquesta situació tan complicada 
que ens està tocant viure, volem col·laborar 

amb el sistema emprenedor creant un 
programa d’acceleració online i gratuït 
per a tots els emprenedors i startups 

que vulguin participar-hi.

L’objectiu del programa és formar i ajudar 
a tots aquells emprenedors que estiguin a 
punt de llançar el seu projecte o a aquells 

que l’hagin llançat recentment. Entre tots els 
projectes que hi participin, seleccionarem els 
cinc millors que podran gaudir de mentories 

i de quatre mesos de coworking gratuït 
al nostre espai al centre de Barcelona.

 

SERVEIS QUE S’ESTAN DUENT A TERME: 

• Coordinació del grup de col·laboradors/es 
que està realitzant les compres a la gent gran 
o a persones afectades per la COVID19 o que 
han d’estar en confinament total per precaució, 
essent a dia d’avui unes 80 famílies i uns 50 
voluntaris i voluntàries actius. Es continua oferint 
servei de suport d’atenció psicològica a través de 
col·laboradores i col·laboradors especialistes 
en l’àmbit.

• Servei d’Atenció a Domiciliaria (SAD): 
les treballadores familiars municipals i auxiliars 
de la llar, així com les de l’empresa SESMAR del 
Consell Comarcal estan fent atenció a domicili, 
prioritzant les persones grans i les confinades.  
Paral·lelament es fa un seguiment telefònic de 
manera setmanal de tota la gent gran que
 ja eren usuaris i usuàries de serveis socials així 
com aquells casos que anaven al centre de dia 
i que ara són al domicili. 

• Teleassistència: l’empresa TELEVIDA de forma 
coordinada amb Serveis Socials, ha ampliat el 
seguiment que fa a les famílies. 

• Ajuts d’especial urgència: l’Ajuntament des 
del departament de Serveis Socials, ha obert 
una nova línia d’ajuts, en concepte de lloguer, 
subministraments i alimentació (targeta moneder 
de la Diputació de Barcelona), per situació 
sobrevinguda per COVID19 destinats a persones 
i famílies que ho puguin necessitar. Aquests es 
sumen als ajuts ja existents de Serveis Socials. 

• Seguiments familiars: Serveis Socials ha 
intensificat el seguiment telefònic dels casos ja 
atesos per tal de conèixer quina és la seva situació 
en aquests moments i activar els recursos adients.

• Treball en xarxa amb altres professionals/
institucions: es mantenen les coordinacions 
amb totes aquelles institucions i professionals 
( centres escolars, centres de salut, CSMA, entre 
d’altres) per tal de fer un bon seguiment i així, 
vetllar per un enfoc multidisciplinar.  

 

Davant el moment excepcional de crisi que ha 
provocat la pandèmia mundial del Coronavirus, 
els Serveis Socials ens hem hagut d’adaptar a 
la nova situació i modificar la forma de treball. 
Sempre seguint les recomanacions de les 
autoritats sanitàries i socials. S’han fet canvis 
en la nostra organització, per així poder oferir la 
millor atenció possible. D’un equip de 6 persones 
n’hi ha fixes 2 a l’oficina, 1 treballadora familiar 
fent domicilis i la resta fent teletreball des 
de casa. 

El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament ha reforçat l’atenció i ha 
intensificat el seguiment telefònic d’aquelles 
persones i famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat. També ha establert mecanismes 
per a detectar nous casos que es trobin en 
situació de risc a conseqüència de la crisi actual, 
mitjançant la coordinació amb les escoles 
i institut del municipi, així com l’atenció 
a la gent gran a través de l’ampliació del servei 
de teleassistència.

Totes aquestes tasques s’estan podent dur 
a terme gràcies a la col·laboració, implicació 
i esforç tant dels col·laboradors/es externs 
que s’han ofert altruísticament, com del 
personal tècnic i polític de l’Ajuntament. 

LA MILLOR 
ATENCIÓ POSSIBLE



W
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
He viscut la crisi sanitària del SARS-Covid-2 des 
dels seus inicis com a responsable gestor sanitari 
i metge i he patit la malaltia de la Covid-19 en la 
seva forma lleu, això em va comportar estar aïllat 
sol a casa durant 3 setmanes. Ara, per sort, estic 
totalment recuperat. En aquest període vaig haver 
de fer front a l’inici d’una crisi gravíssima que afecta 
a tot el nostre sistema sanitari. 
Com jo, molts d’altres companys i companyes; 
administratius, conductors, auxiliars de clínica, 
treballadores socials, metgesses i infermeres han 
emmalaltit, cosa que ens ha dificultat encara més 
la gestió d’aquesta crisi. A nivell familiar, com molta 
altra gent, hem hagut de combinar la dedicació 
absoluta a la nostra feina amb el contacte 
telemàtic i la cura dels familiars més propers.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Probablement encara trigarem alguns mesos a 
poder recuperar les relacions socials directes, 
en qualsevol cas crec que això s’haurà de fer 
d’una forma planificada i ordenada, sempre sota 
estrictes criteris de salut pública. Sóc molt crític 
en com s’han gestionat políticament les mesures 
enfront aquesta crisi: crec que l’estat espanyol 
tenia l’oportunitat de mirar cap a Itàlia per guanyar 
temps i mirar de no cometre errors previs. 

La centralització de la gestió sanitària que ha 
comportat el decret de l’estat d’alarma i la seva 
forma d’aplicar-lo ha portat a un evident retard 
en les mesures més necessàries i urgents que 
calia dur a terme en els primers moments de la 
intensificació de la pandèmia. En moments de 
greu crisi, cal confiar en qui coneix i gestiona 
el territori des de fa molts anys i de forma més 
propera. En qualsevol cas, després del que ha 
passat, cal fer una aposta clara per la sanitat 
pública i de qualitat, amb especial cura i inversió 
en l’Atenció Primària.

Quines repercussions creus que tindrà 
aquesta crisi de cara al futur?
El problema que vindrà, un cop controlada la 
fase epidèmica actual, serà greu i d’ordre social 
i econòmic. Aquesta crisi ha posat en evidència 
d’una manera molt crua i brutal les mancances 
del nostre sistema polític i social. 

Crec que el repte que hem 
d’afrontar com a societat és 
el de qüestionar-nos quins 
són realment els valors més 
essencials i mirar de garantir-nos 
tots plegats un present i un futur 
socialment més just i equitatiu.

JORDI GOST I ROSQUELLAS
Metge especialista en medicina familiar i comunitària 
Des de 2017 sóc el responsable de l’atenció domiciliària continuada 
de l’ICS a Barcelona. 

És temps de confinament, de quedar-nos a casa, 
potser sols o amb família, però a casa. Entre tots hem de guanyar 

la batalla al COVID-19 i deixar enrere aquesta crisi sanitària. 
Tothom, d’una manera o altra, està aportant el seu granet de sorra 

per tal que aquesta situació ens sigui el més lleu possible 
i al capdavant de tot hi ha els serveis sanitaris, metges i metgesses, 

infermeres i infermers, zeladors i zeladores, administratives 
i administratius... que estan deixant la seva feina del dia a dia per 
tenir cura de tots i totes, per fer-nos companyia quan no podem 

tenir la família al costat, per escoltar-nos, i molt important, 
per salvar-nos la vida. 

A Tiana tenim sort, molta sort! Entre nosaltres hi conviuen una part 
d’aquests sanitaris, que no coneixem, que poden ser els nostres 
veïns, amb els que ens haurem trobat pel carrer o a les botigues 

comprant, però no sabem qui són. El que si sabem és que tots ells 
i elles tenen una cosa en comú:

LLUITEN CADA DIA PER TAL 
QUE AQUESTA PANDÈMIA NO ENS ROBI 

UN TROCET DE LA NOSTRA VIDA.
Per això obrim aquesta finestra per fer-los un petit homenatge, 
per agrair-los que dia rere dia ens donin el millor d’ells mateixos.  

Sabem que a la revista municipal haurien de sortir molts més 
tianencs i tianenques, però no tindríem prou pàgines 

per encabir-los a tots, i ens sap greu!
Però, per aquestes persones a les quals ara posem cara 

i que representen a tots i totes i per tots els altres: 

QUEDEU-VOS A CASA.
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
En l’àmbit personal ha suposat una sobrecàrrega 
emocional afegida a la qual ja teníem 
habitualment amb les cirurgies d’alta complexitat 
que es realitzen a l’Hospital Vall d’Hebron. El grau 
d’afectació d’aquesta malaltia en la població 
ens manté amb una labilitat emocional sense 
precedents. En l’àmbit familiar, la reclusió total de 
la meva família i el poc contacte que tinc amb ells, 
sobretot amb el meu fill de 2 anys es fa molt dur. 
Dies i nits a l’hospital sense poder veure ni abraçar 
al meu fill quan arribo a casa representa el pitjor 
de tota aquesta situació.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
L’estimació del temps per reprendre la nostra vida 
habitual prèvia a la crisi és molt difícil de preveure. 
Tinc la sensació que quan gran part de la població 
sigui afectada pel virus i es crei immunitat basada 
en la mateixa resposta al virus i en la vacuna, 
podrem tornar a tenir un estat de relativa 
normalitat. Quan serà? No ho sé...
Respecte a les mesures que s’haurien d’adoptar; 
aquesta pandèmia ens ha demostrat novament 
els fràgils que som els humans quan ens 
enfrontem a situacions desconegudes. Fràgils en 
el nostre cos i fràgils a l’hora de preveure una crisi 
sanitària per a la qual ens crèiem superiors i ens 
ha demostrat que no era així.

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
Malgrat tot el que estem vivint, realment crec 
que tota aquesta situació ens pot ajudar. 
Uns aplaudiments cada nit que representen 
molt bé la nostra essència com a humans, 
un sentiment d’unitat i fortalesa davant l’adversitat. 
Uns aplaudiments que la població fa als sanitaris 
que literalment arrisquen les seves pròpies vides 
cada dia i uns aplaudiments que fem els sanitaris 
a la nostra població pel valor que demostren cada 
dia amb el confinament tan dur. 

Uns aplaudiments que 
quan passi tota la crisi 
ens seguirem donant tot 
i que no els escoltem.

ALBERT JAUREGUI 
ABULARACH
Metge, especialista 
en Cirurgia Toràcica 
(Hospital Universitari 
Vall d’Hebron)
Sóc cap del servei de cirurgia 
toràcica i transplantament 
pulmonar, gestiono un equip de 
cirurgians que a causa de la crisi 
hem hagut de deixar de banda la 
nostra especialitat de cirurgians 
per donar suport als serveis 
mèdics en el maneig i tractament 
dels pacients afectats 
per la Covid -19.

Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
A nivell personal, psicològicament és molt dur, 
ja que hi ha casos molt crítics i l’ambient és molt 
tens per la quantitat d’ingressos i la manca de 
recursos. Per exemple, arribar un dia... el què 
vindrà o que obrin el poliesportiu del costat de 
l’Hospital i el teu cap et digui que posen 88 llits 
i possiblement hagis d’anar a reforçar. També 
m’afecta quan algun company ha de marxar cap 
a casa per possible contagi de la Covid-19.

A nivell familiar és més dur encara, ja que com no 
tenim les mesures de protecció suficients al lloc 
de treball (sobretot al principi de la crisi), pateixes 
per la teva família i per evitar possibles contagis. 
La meva relació amb els meus fills (l’Abril i en 
Guiu) i la meva dona ha hagut de variar en alguns 
aspectes, amb això vull dir que no puc abraçar-los 
ni fer-los petons, per protegir-los, a part de fer el 
“ritual” quan arribo a casa: canviar-me de roba, 
dutxar-me i desinfectar mòbil, rellotge, claus...

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Jo crec que encara queden uns mesos per poder 
fer vida normal, tot i que haurem de continuar 
amb les mesures de protecció, fins que no hi 
hagi una vacuna. I hauríem de ser conscients 
de prendre les mesures que marca el Govern, 
per minimitzar el risc i així no saturar els centres 
hospitalaris, d’aquesta manera els pacients 
tindrien els recursos necessaris per poder 
ser tractats i els professionals treballar amb 
menys pressió. 

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
Moltes famílies es veuran afectades 
econòmicament, així com també el turisme 
i empreses. 

Valorarem més els petons 
i abraçades !!!

PEP BELMONTE 
ROMERO
Sanitari / zelador. 
(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) 

Normalment estic a la unitat 
de Raigs X. 
Degut a la crisi sanitària la meva tasca 
és la mateixa però en diferents àrees 
de servei, és a dir tant puc estar 
a Raigs X, trasllats generals 
o urgències, depèn de la demanda.
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
Tinc amics, familiars, companys/es i coneguts 
que han patit o estan patint el COVID19, alguns 
de manera lleu, altres ingressats i alguns inclús 
han mort, així que he de reconèixer que m’està 
afectant molt i em provoca moltes emocions, en 
molts casos contradictòries: por, orgull, impotència, 
ràbia, tristesa, angoixa, indignació... He vist i veig 
la por des de primera línia: la por als ulls de molts 
pacients, la por dels meus companys/es, la meva 
pròpia por de contagiar-me i contagiar als meus... 
Treballes i vius amb aquest sentiment constant i 
això et genera un alt nivell d’angoixa. Indignació 
per la mala gestió de la pandèmia i la mancança 
de recursos i EPIs, tenint en compte els precedents 
que ja teníem. Impotència per no haver pogut fer 
més per la vida de persones que considero han 
mort injustament per la inoperància de mandataris 
i gestors. Ràbia veient com cada dia es sumen 
companys/es a la llista de positius... Tristesa quan 
arribo a casa cansada i angoixada i no puc abraçar 
a ningú, ni tan sols als meus fills. Però alhora 
sento orgull per la capacitat d’adaptació, la gran 
professionalitat, el gran companyerisme, dedicació...
de tot el personal sanitari, a pesar de tots els factors 
negatius. I orgullosa dels meus fills, pel nivell de 
responsabilitat que han adquirit i el gran suport 
que em donen, encara que desde la “distància”.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
És una pregunta difícil de respondre tenint en 
compte que encara hi ha força desconeixement 
sobre el virus. I la meva resposta també varia en 
funció del que entenguem per “vida normal”. 

Si ens referim a deixar d’estar confinats, penso 
que fins a finals de maig o principis de juny no 
començarem a sortir al carrer, sempre de manera 
progressiva, evitant aglomeracions i amb les 
mesures indicades que ja coneixem tots: mascareta, 
distància de seguretat, higiene de mans constant... 
Si per altra banda, entenem com a “vida normal” 
recuperar els hàbits socials anteriors a la pandèmia, 
considero que trigarem mesos o, fins hi tot, que 
aquesta crisi sanitària sigui l’inici d’una nova 
possible normalitat. Si més no, haurem de prendre 
totes les precaucions necessàries fins la troballa de 
la vacuna. I per el moment seria interessant fer tests 
a tota la població per localitzar focus de contagi i 
eliminar-los, sinó això s’allargarà encara més.

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
Evidentment, no estem parlant d’una crisi 
exclusivament sanitària. Penso que viurem la crisi 
social i econòmica a nivell mundial més gran que la 
meva generació pugui imaginar. Ha quedat clara i 
evident la vulnerabilitat de l’ésser humà i l’impacte 
vital, econòmic, emocional i social que pot provocar, 
d’un dia per l’altre, un virus invisible. Per tant, ens 
hem de reinventar. Ha de produir-se inevitablement 
un canvi. A nivell econòmic no vull ni imaginar amb 
el que ens trobarem, però no crec que sigui qüestió 
de mesos recuperar aquella suposada normalitat i a 
moltes ens caldrà ajuda. A nivell social tampoc crec 
que tornem a ser els mateixos. En ambdós casos 
penso ens caldrà recuperar valors oblidats com 
l’empatia, la generositat, l’ajuda al pròxim… I un xic 
de valentia per sortir del suposat estat del benestar i 
lluitar pels nostres drets i exigir responsabilitats a les 
persones que han permès arribar a la situació actual. 

JUDITH GARCIA
Infermera en salut mental. 
(Hospital de Sant Pau i la Santa Creu 
de Barcelona) 

Evidentment, la meva feina continua sent 
la mateixa: cuidar de persones. 
El que ha canviat és la manera de fer-ho. 
La gran mancança d’EPIs ha provocat moltes 
baixes de personal sanitari; juntament amb 
la carència de recursos i material, ha obligat 
que en comptes de proporcionar cures, 
intentem cuidar dels pacients de la millor 
manera possible, intentant, alhora, cuidar 
dels companys/es i d’una mateixa.

Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
Doncs per desgràcia m’ha tocat de molt a prop, 
el dia 23 de març, la meva mare va morir afectada 
de Covid-19, ingressada en el mateix hospital 
on jo treballo. Molta impotència, estava sana, 
no tenia antecedents..., però això no va servir per 
combatre aquest virus. Jo he seguit lluitant pels 
altres i ha estat dur però a la vegada gratificant 
quan pots veure recuperar-se altres pacients que 
poden marxar a casa..., cada dia és una nova lluita 
per a ells però també per als qui no la van poder 
guanyar, com la meva mare. La pitjor part de 
la pèrdua d’una persona estimada, és no poder 
acomiadar-los, no poder estar amb els teus, 
plorant, fent el dol, haver de consolar al teu pare 
des de 2 metres de distància... veure’l plorar 
i no poder-lo abraçar...

També està la part de la família, dels qui viuen 
amb tu. Arribar a casa i patir per si els contagies, 
intentant mantenir les distàncies. És un neguit 
constant, però necessari. 

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Crec que tardarem molt a fer una vida normal 
entesa com la que fèiem, no sé... un any... reunions 
socials de molta gent, viatjar sense cap tipus de 
precaució, tot dependrà en part de les mesures 
que es prenguin d’ara endavant. Jo sóc del parer 
que s’haurien de poder fer controls analítics per 
detectar quina població ha estat en contacte, i fer 
detecció dels qui són positius actius per poder fer 
aïllament d’aquests i en funció d’això anar fent 
el desconfinament. 

Crec que si s’hagués fet un control exhaustiu de 
detecció de positius de tota la població, quan ja 
veiem el que passava a Itàlia, hauríem pogut fer  
un control més eficaç del virus... S’hauria d’haver 
encarregat a diverses indústries una producció 
massiva de tests.

Quines repercussions creus que tindrà aquesta 
crisi de cara al futur?
En tindrà un munt d’econòmiques però sobretot 
socials i psicològiques. De les crisis se’n treuen 
coses dolentes però també bones.

Les dolentes ja són més que evidents. Hi haurà 
conseqüències econòmiques importants, 
socialment haurem de canviar, haurem 
d’estar atents i utilitzar mesures de prevenció 
(mascaretes...) en èpoques de rebrot d’aquest 
virus o d’altres. Psicològicament tots els qui hem 
perdut un ésser estimat haurem de fer un post 
dol, difícil de treure tot i el personal dels serveis, 
no només sanitaris, que han estat davant a 
primera línia, hauran de refer-se d’aquests dies, 
setmanes d’esgotament físic i sobretot mental... 

Però també en traurem coses positives, 
aprendrem dels errors, a nivell dels companys 
dels centres sanitaris aquests dies hi ha hagut 
companyerisme, més que mai... no hi ha hagut 
diferències d’estaments... tots estàvem davant 
una situació nova i això ens ha fet ser més 
companys, des del personal de la neteja fins el 
metge especialista... i això espero que serveixi per 
posar-ho més en pràctica.

MONTSE RIBAS SABATER
Infermera. Hospital de dia de pneumologia. 
(Hospital de Mataró) 

Actualment no estic en el meu lloc habitual. 
La majoria de personal de l’hospital ens 
hem hagut de reubicar a altres serveis, jo 
actualment estic a hospitalització, en una 
de les plantes de Covid-19. És a dir, portant 
pacients ingressats, infectats per Coronavirus.
La majoria del personal ha hagut de fer l’esforç 
d’estar a serveis o bé desconeguts o bé que 
feia molts anys que no hi estaven, en part 
també perquè hem hagut de suplir companys 
afectats de Covid 19.
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Com t’afecta aquesta crisi sanitària a nivell 
personal i/o familiar?
Tant la meva esposa com jo som persones de risc 
i hem mantingut un confinament estricte. 
És una situació que de vegades pot fatigar, però si es 
mantenen unes pautes més o menys establertes es 
pot suportar. Per sort disposem d’un habitatge ampli 
que ens permet prendre el sol i fer exercici físic. 
Com deia el confinament és estricte, només baixar 
les escombraries al portal i la resta als contenidors 
que no estan molt lluny. 

Tampoc puc obviar que el fet ser regidor de Junts per 
Tiana al nostre Ajuntament, fa que estigui treballant 
amb la resta de companys del grup municipal en el 
seguiment de la crisi sanitària que ens afecta. Això 
comporta estar treballant activament amb tots els 
aspectes de salut que afecten a Tiana.

El que pitjor portem és la part emocional, 
ja que la nostra filla, metgessa i que ja ha passat 
una quarantena per haver estat en contacte 
amb pacients positius i amb el marit i un fill 
petit a casa, ara torni a treballar amb malalts 
del COVID-19 i amb l’angoixa de tots els sanitaris 
asimptomàtics de no ser un portador. I l’altre 
punt d´angoixa ha estat amb l’evolució de la 
meva mare, una dona que farà d’aquí a un mes 
97 anys, amb gran dependència física però amb 
l’intel·lecte força conservat i que fins aquesta 
setmana era resident a la nostra residència 
municipal Sant Cebrià. Negativa al test de la 
PCR ha estat traslladada aquesta setmana 
al sociosanitari El Carme i posterior a una 
residència de Badalona.

Quan creus que es podrà fer vida normal 
i quines mesures s’haurien d’adoptar?
Crec que fer vida normal encara tardarem en 
veure-ho. Les mesures que s’hauran d’adoptar 
seran les que dictin els experts. Val a dir que el 
desconfinament s’hauria de fer esgraonadament 
en base als resultats que es vagin obtenint. 

Des de la meva jubilació no 
realitzava cap treball assistencial 
malgrat que la creació de 
l’Associació de Metges i Facultatius 
Jubilats de l’hospital Germans Trias i 
Pujol, ara fa cinc anys, m’ha dut junt 
amb els meus companys de junta a 
una activitat paramèdica rellevant. 
En les darreres setmanes la nostra 
Associació ha estat proactiva en 
la crida entre els nostres associats 
al voluntariat sanitari a través 
del teletreball. Aquest treball de 
voluntariat s’ha dirigit en dues 
línies: l’hospitalària i la de suport 
al 061-SEM.

En aquest últim camp hi col·laboro 
classificant el grau de severitat que 
dona l’app stop Covid19CAT. 
Com qualsevol instrument de 
mesura aporta uns paràmetres 
de gravetat segons els ítems que 
l’usuari hagi marcat. 

RAMON COLL ARTÉS
Metge. Rehabilitació i medicina física 
(Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol) 

Per tant, calia donar una resposta 
ràpida als etiquetats com greu+risc. 
L’allau de trucades al telèfon 061, 
a l’inici de la pandèmia, el va col·lapsar 
i de rebot el d’emergències mèdiques 
(SEM). Aquest fet va requerir la 
intervenció de voluntaris sanitaris 
(mèdics i d’infermeria). 
Amb la classificació feta per aquest 
col·lectiu s’han evitat 11.265 trucades al 
061 CatSalut Respòn des del 16 d’abril. 

És un treball molt gratificant, malgrat 
que no hem de fer una actuació 
professional, però si amb els nostres 
coneixements podem ajudar a les 
persones a reduir els nivells d’incertesa 
sobre el Covid19 i també fer pedagogia 
de com hem d’utilitzar els recursos 
que té el sistema de salut. El treball es 
fa en base a uns protocols establerts, 
disposem d’un telèfon 900 per casos 
d’emergències i també per poder donar 
suport psicològic.

Aquest hauria de ser per territoris, ja que les 
característiques poblacionals son diferents. 
Un rebot de nous casos que posés de nou al 
sistema de salut en crisi seria catastròfic tant 
pels recursos materials com sobretot pels 
humans. I una mesura necessària és poder fer a 
tota la població asimptomàtica els tests de PCR 
i en una segona fase poder testar als que han 
donat positiu amb proves serològiques.

Quines repercussions creus que tindrà 
aquesta crisi de cara al futur?
Les autoritats econòmiques ja preveuen una 
nova crisi econòmica que com sempre afectarà 
amb més força a les classes més vulnerables de 
la societat. Malgrat això l’economia la fan anar 
per allà on volen o així m’ho sembla.

Respecte a que es corregiran les deficiències 
del sistema de salut que aquesta pandèmia ha 
posat en evidència tinc poques esperances que 
el que diuen els gestors ara ho mantinguin 
amb el temps.

Volem ajudar-te 
No cal que surtis a comprar 
Ho fem per tu
Si tens més de 65 anys, el grup de voluntaris/ES 
del poble et pot anar a comprar a botigues 
i farmàcia i així tu no cal que t’arrisquis 
sortint al carrer

Truca al 664 45 40 28 
 i t’ajudarem

covid-19

L’Ajuntament de Tiana ARA MÉS A PROP QUE MAI

NOU TELÈFON DE CONTACTE
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servei d’Orientació i suport 
per facilitar el procés 

de sol·licitud d’ajuts extraordinaris 
i subvencions aprovats 

per donar resposta a l’epidèmia COVID-19

T. 667 18 35 29 (de dilluns a divendres de 9 h a 14 h) 
blancomg@tiana.cat@

L’Ajuntament de Tiana 
ARA MÉS A PROP QUE MAI
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CARTA DE LA BIBLIOTECA
Normalment des d’aquestes línies us fem arribar 
informació sobre serveis o activitats. Però avui, 
creiem que és important parlar de vosaltres, 
els usuaris; els que veniu a diari, els que veniu 
només en època d’exàmens, els que veniu de 
tant en tant, i fins i tot, els que no veniu, perquè la 
biblioteca és per a tots vosaltres.

La biblioteca és un centre d’informació, de 
formació, un espai de cultura i de lleure, i un 
espai per compartir, però adquireix tot el seu 
sentit quan els ciutadans volen una societat 
democràtica, justa, igualitària, inclusiva, 
socialment cohesionada, i això només 
s’aconsegueix amb ciutadans crítics i involucrats 
en la seva comunitat.

Per això, avui, fem servir aquest espai per 
demanar-vos que us cuideu. No sabem quant 
de temps restaran tancades les portes de la 
biblioteca, però podeu confiar que quan tornem 
a obrir us estarem esperant a tots amb el millor 
dels nostres somriures, perquè més que obrir 
la biblioteca, el que volem és trobar-vos 
o retrobar-vos en ella.

“L’infern dels vius no és alguna cosa que serà; 
n’hi ha un, és aquell que existeix ja aquí, l’infern 
que habitem cada dia, que formem quan 
estem junts. 
Hi ha dues maneres per no patir-lo. La primera 
és fàcil per a molts: acceptar l’infern i fer-se part 
d’ell fins al punt de no veure’l més. La segona 
és perillosa i exigeix atenció i aprenentatge 
continuats: cercar i saber reconèixer qui i què, 
enmig de l’infern, no és infern, i fer-lo durar, 
i donar-li espai”. 
Italo Calvino. 
Les ciutats invisibles. 

PD: Fins que arribi el moment de tornar-nos a 
veure, estarem treballant per a tots vosaltres, 
millorant la nostra feina, aprenent i ens podeu 
trobar, seguir i contactar mitjançant les noves 
tecnologies i les xarxes socials. Tota la informació 
sobre les activitats i serveis virtuals de la biblioteca 
les trobareu al bloc biblioteca.tianat.cat. 

Fins ben aviat!
b.tiana.cb@diba.cat

L’alumnat d’auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis 
de restauració del PFI-PTT del Baix Maresme ha 
treballat en el projecte Fem volar l’esperança 
des del dia 16 de març fins al divendres 10 d’abril.

L’objectiu d’aquest projecte és fer arribar a les 
persones, i molt especialment a aquelles que 
estan treballant a primera línia en aquesta època 
tan difícil de gestionar, un missatge d’agraïment 
i esperança. Cada alumne havia de dissenyar, 
fer i penjar al seu balcó o finestra una pancarta 
que transmetés agraïment i esperança als veïns 
i veïnes. Posar color als balcons i finestres en uns 
moments en els que la incertesa, la inquietud 
i la por estan molt presents.

A més a més havien de convidar a altres 
companys de PFI, familiars, amistats, coneguts...a 
fer el mateix i recollir una fotografia del resultat.
Finalment han col·laborat també amb les 
seves pancartes alguns alumnes del PFI Baix 
Maresme de vendes i del PFI d’auxiliar d’oficina 
d’Argentona, familiars i amistats dels alumnes.

Ens consta que el fet de fer la pancarta ha 
possibilitat parlar del que està passant; valorar 
el fet d’agrair l’esforç de tantes persones que amb 
dedicació, compromís i professionalitat estan fent 
front a la pandèmia i creure que, amb aquest 
missatge, també es contribueix a generar esperança 
i una actitud positiva.

Amb les fotografies recollides s’han fet 7 collages i 
un vídeo que ja han començat a volar via WhatsApp, 
Facebook, correu electrònic...als diferents hospitals, 
àrees d’atenció primària, bombers, mossos d’esquadra, 
serveis de neteja i recollida d’escombraries, policia local, 
administracions locals i altres serveis del territori.
Comptem amb que l’altra part serà si el missatge 
aconsegueix transmetre escalf, suport, agraïment 
i reconeixement als professionals que han estat, 
hi són i hi seran.

Voleu ajudar-nos a fer volar aquests missatges 
d’agraïment i esperança i fer-los arribar 
a molts cors?
Doncs ànims! No ho dubteu ni un moment.

L’ALUMNAT DE CUINA DEL PFI BAIX MARESME 
FA VOLAR L’ESPERANÇA

EL CORO DE TIANA
Des del passat 13 de març per la situació 
que vivim i les ordres òbvies que s’han anat 
decretant per les administracions vam tancar 
les instal·lacions de la Societat Coral sense 
saber cap a on anaven i quina durada tindrien 
les mesures. Malauradament encara no ho 
tenim clar. 

És un fet sense precedents. Extraordinari. 
Que ens ha obligat a reinventar-nos amb els 
tècnics i la implicació del nostre equip docent 
de col·laboradors, en el que han demostrat una 
vegada més la seva vessant més humana i el 
compromís amb l’entitat i tots els cantaires. 

Anem recuperant, en la mida del possible, 
la normalitat a través de les noves eines 
telemàtiques per poder continuar oferint els 
continguts musicals i de treball coral que des 
d’un principi de curs ens havíem plantejat 
com a objectius. 

En aquest sentit volem fer públic que hem 
començat els tallers de sensibilització amb 
els nadons i el cor infantil d’iniciació –Faristols 
així com amb el grup de guitarres. En breu ho 
anirem comunicant i incorporarem la resta 
de seccions de l’entitat que ja s’han posat en 
marxa per continuar la seva activitat.
 
Com moltes altres entitats arreu del país 
hem hagut de suspendre o ajornar concerts, 
trobades, participacions de les nostres seccions 
en activitats d’altres municipis i corals. 
El primer i que teníem ja molt avançat va ser la 
tradicional calçotada popular que havíem de 
fer el passat 15 de març. 

El nostre compromís és, quan sigui possible 
organitzar aquest mateix any un acte de 
trobada popular obert a tot el poble!
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LA MÀQUINA 
“MATA-VIRUS”
Ara que vivim plegats de males notícies i de dades 
molt tristes, us vull explicar una història plena de 
màgia i d’innocència. Fa uns dies, en Martín estava 
molt avorrit i no sabia què fer, vaig preguntar-li 
què podríem fer per solucionar-ho i em va dir que 
volia fer una “màquina atrapa virus”, li vaig dir que 
em semblava molt bona idea i vam començar a 
recopilar materials per tota la casa, quan ja teníem 
un munt de coses vam començar a retallar, 
enganxar, pintar i col·locar tots els elements 
per fer una súper màquina! 

Quan va estar enllestida em va dir: mami, quan 
tornis a sortir a comprar pots portar-la a la 
policia de Tiana perquè aspirin tots els carrers 
de virus, netegin tot el poble i així podrem sortir 
i anar a casa dels avis i del cosí Daniel.

Esperem de tot cor que aviat els carrers estiguin 
nets de virus i tots i totes puguem gaudir dels 
carrers del nostre poble.

Carmen Segura (mare d’en Martín)

L’ESCOLA D’ADULTS 
TIMÓ EN TEMPS 
DE CONFINAMENT
En temps de confinament, l’Escola d’Adults 
Timó ha continuat en contacte amb 
l’alumnat del centre mitjançant els diferents 
grups de Whatsapp que ja teníem i les 
noves tecnologies.

Amb aquests instruments, vam poder fer el 
seguiment dels estudiants de Graduat en 
Educació Secundària, ajudant-los a preparar 
els exàmens online del 23 de març i els vam 
matricular per a l’últim trimestre del curs que 
va començar després de Setmana Santa. 

En l’actualitat, seguim acompanyant-los 
i ajudant-los a fer les tasques que els 
envien des de l’IOC.

El mes de juny faran les proves finals i 
acabaran el tercer trimestre amb normalitat.
D’altra banda, mantenim contacte diari amb 
els sis grups de llengua catalana i amb el 
grup de llengua castellana Inicial. 
Els enviem tasques i els corregim els 
exercicis. Va ser a partir d’aquests grups 
que vam idear un projecte de revista digital 
per poder aprofitar els coneixements dels 
participants de l’escola, no importava a quin 
grup pertanyien, ni si eren alumnes 
o voluntaris, tot i que vam prioritzar que els 
estudiants de llengües escrivissin o parlessin 
en la llengua que estaven aprenent. Es va 
obrir un ventall de temes força diferents, 
però la majoria relacionats amb la realitat 
quotidiana del confinament obligat. 

El primer número de la Revista del 
confinament va sortir el 14 d’abril i va tenir 
molt bona acollida. El segon número el 
volíem publicar pels vols de Sant Jordi i, a 
l’hora d’escriure aquest article, encara estem 
acabant de perfilar continguts.

Així doncs, en aquesta situació excepcional 
hem aconseguit entre tots teixir una xarxa 
de suport i acompanyament imprescindible, 
d’una banda, per fer-nos costat i cuidar-nos i, 
de l’altra, per a continuar aprenent. 

https://joom.ag/lBQC

Amb aquest títol l’EMMD continua donant servei 
als seus alumnes. Ara més que mai les activitats 
creatives i artístiques ens ajuden a passar 
aquest confinament. Setmanalment via online 
entrem a les cases dels nostres alumnes i fem un 
seguiment que ens reconforta a uns i altres i per 
uns instants la classe virtual ens trasllada a una 
“certa normalitat”. Són classes diferents, no són 
ni millors ni pitjors, i en molts casos trenquen la 
monotonia d’aquests dies estranys que ens ha 
tocat viure. 

Personalment ens meravella veure la reacció 
dels alumnes, sobretot dels més petits, i ens 
admirem del coratge i la resignació responsable 
en com ho porten. Estem aprenent molt tots 
plegats i segur que tot això ens farà créixer. 

De moment des de l’escola, setmana rere 
setmana, enviem les nostres propostes i esperem 
estar contribuint a mantenir uns hàbits d’estudi, a 
donar eines creatives, a convertir sales i menjadors 
en pistes de ball...i sobretot a sentir aquest 
intercanvi emocional tan important!!
Com diu la Violeta, professora de sensibilització: 
“La part positiva de la situació és que en el 
cas dels més menuts i menudes, la música i 
el moviment han passat de ser una activitat 
que ells feien a l’escola a ser una activitat 
compartida en família.” 

Pel Jesús, professor de llenguatge musical, 
guitarra i violí: “No hi ha excuses per no veure’ns, 
la tecnologia ha fet que la distància deixi de 
mesurar-se en metres, i els alumnes ens senten 
a prop.” 

Equip EMMD de Tiana

MÚSICA I DANSA 
CONFINADES



LLIURAMENT 
DE PREMIS
• Es publicarà el veredicte al web municipal 
  el 16 de juny del 2020 i es convocarà 
  els guanyadors per a la recollida dels premis. 

• Els premis dels grups A, B i C en les dues modalitats 
  constaran de vals regal.

• Els premis dels grups D i E en les dues modalitats 
  constaran de premis econòmics.

MODALITATS TIPUS 
DE PREMI 1ER PREMI ACCÈSSIT

A PROSA VAL REGAL 50,00 € 25,00 €
A POESIA VAL REGAL 50,00 € 25,00 €
B PROSA VAL REGAL 50,00 € 25,00 €
B POESIA VAL REGAL 50,00 € 25,00 €
C PROSA VAL REGAL 60,00 € 30,00 €
C POESIA VAL REGAL 60,00 € 30,00 €
D PROSA METÀL·LIC 100,00 € 50,00 €
D POESIA METÀL·LIC 100,00 € 50,00 €
E PROSA METÀL·LIC 200,00 € 100,00 €
E POESIA METÀL·LIC 200,00 € 100,00 €

XXXVII MOSTRA LITERÀRIA DE TIANA 2020

JURAT
Els membres dels jurats seran persones 
vinculades al món literari de Tiana.

Hi haurà dos jurats:
• Per a les categories A, B i C. 
• Per a les categories D i E. 

Serà responsabilitat del jurat: 
• Elaborar el veredicte que es recollirà en una acta.

• Rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases 
  de la convocatòria.

• Concedir accèssits. 

• Declarar desert un premi. 

• Es donaran premis als treballs guanyadors i en cas 
  que el jurat ho consideri es lliurarà un l’accèssit 
  de cada categoria de prosa i poesia.

• Només el primer i l’accèssit de cada grup i modalitat 
  de la fase local passaran a la fase comarcal.

• El veredicte del jurat serà inapel·lable i vinculant.

OBRES
CONCURSANTS
• En tots els grups hi haurà la modalitat 
  de poesia i prosa.

• Els treballs hauran de ser individuals, originals 
  i mecanografiats a una sola cara.

• Només s’acceptarà una obra per categoria,  
  modalitat, participant i municipi. 
  En el cas que es presenti més d’una obra 
  per modalitat i autor i a més d’un ajuntament  
  quedaran desqualificats.

PARTICIPANTS
Hi haurà 5 grups repartits de la següent manera:

• Grup A: 6 a 8 anys. 

• Grup B: 9 a 11 anys.  

• Grup C: 12 a 14 anys.  

• Grup D: 15 a 18 anys. 

• Grup E: de 19 anys en endavant. 

Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat 
de l’autor/a abans del 30 d’abril de 2020.

CARACTERÍSTIQUES
• La temàtica és lliure.    
• Escrits preferentment en català i inèdites quan 
  es presentin a la fase local.
• L’extensió màxima, per les obres de les modalitats de 
  poesia i prosa dels grups A, B i C és de 5 cares de DIN-A4.    
  L’extensió màxima, per les obres de les modalitats de  
  poesia i prosa dels grups E i F és de 15 cares de DIN-A4. 
  L’extensió indicada és a títol orientatiu.
• Preferiblement els treballs han de ser escrits 
  en Times New Roman 12, espai entre línies 1,5 punts 
  i mida DIN A-4.
• Queden exclosos els treballs tècnics i científics. 

PRESENTACIÓ 
DELS TREBALLS
• Els treballs es podran presentar a través del correu  
  electrònic a l’adreça mostraliterariatiana@gmail.com,  
  indicant a l’assumpte “Mostra Literària de Tiana 2020”,  
  Títol, Pseudònim, Grup (A, B, C, D o E) 
  i la modalitat (prosa o poesia).
• Adjunt hi haurà un document amb les següents dades: 
  nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor/a, 
  data de naixement, correu electrònic i fotocòpia 
  del DNI o document anàleg.
• A efectes de compliment de terminis per a la  
  presentació de treballs, es fixa el 16 de maig de 2020. 
  No s’admetran treballs fora de terminin sota cap concepte.
• Per accedir a la fase comarcal, un mateix autor 
  no podrà presentar originals en més d’una població; 
  en cas contrari quedarà desqualificat.

ACLARIMENTS
 • Les obres presentades no seran retornades una  
  vegada s’hagin lliurat per participar en el concurs.

• Les obres guanyadores de la fase comarcal seran  
  publicades per l’Ajuntament organitzador de la 
  Fase Comarcal en una primera edició i tots els  
  participants al concurs tindran dret a un exemplar 
  gratuït d’aquesta publicació.

• La totalitat dels drets d’autor, els de publicació i 
  els de reproducció dels treballs premiats seran de 
  titularitat del Consell Comarcal del Maresme. 
  Aquesta reserva de drets s’efectua sense limitació 
  de cap mena, indefinidament i podent-se realitzar 
  la publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor 
  directament pel Consell Comarcal del Maresme i/o 
  en col·laboració amb altres entitats.

• En compliment del Reglament (UE) 2016/679 

  del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
  de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
  físiques pel que fa al tractament de dades personals, 
  us informem que el Consell Comarcal del Maresme 
  com a responsable del tractament de les dades 
  dels participants de la Mostra Literària, tractarà les 
  dades amb tota la confidencialitat i aplicant 
  les mesures de seguretat que corresponguin.
• El fet de concursar implica la total acceptació 
  d’aquestes bases.

Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 
Responsable del tractament: Ajuntament de Tiana 
Finalitat del tractament: Organitzar i gestionar activitats culturals i d’oci  del municipi. 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, 
                                                               limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic 
                                                               tiana@tiana.cat 
                                                               o al correu postal a l’Ajuntament a Pl. De la Vila, 1 · 08391 Tiana

Podran participar a la XXXVII 
Mostra Literària de Tiana: 
 • Totes les persones residents 
  a Tiana.  
• Els alumnes de les escoles 
  de Tiana, residents o no,  
  que podran participar 
  a través dels centres 
  educatius i/o de forma 
  individual.
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L’epidèmia del COVID 19 i les diverses mesures de 
confinament i distanciament social aplicades pel 
govern espanyol, el de la Generalitat i pels propis 
Ajuntaments per evitar-ne l’expansió deixen al 
Maresme unes dades d’atur preocupants per 
aquest mes de març i fan preveure xifres similars 
els propers mesos.

A conseqüència d’aquesta crisi sanitària les 
oficines d’ocupació han comptabilitzat 26.215 
persones sense feina a la comarca, 1041 més 
que el darrer mes de febrer. Tal i com demostren 
les dades agregades dels darrers anys Tiana és 
dels municipis amb el % d’atur més baix de la 
comarca i en el cas del nostre municipi l’augment 
dels aturats respecte el mes de febrer és d’un 
2,36%.

A aquestes dades cal sumar-hi tots aquells 
treballadors i treballadores que han patit un 

ERTO, ja que no són persones pròpiament 
aturades (no es consideren dins la classificació 
d’atur registrat). Segons el darrer informe 
de l’Observatori de Desenvolupament Local 
s’han registrat entre el 22 de març i el 14 d’abril 
4616 ERTOS per causa de força major (molt 
probablement atribuïbles a l’epidèmia del 
COVID-19) al Maresme. 

A l’espera de tenir nous indicatius i noves 
dades sembla evident que l’epidèmia del 
COVID-19 ha tingut un important impacte 
en el mercat de treball i comença a ser clar 
que després de la crisi sanitària vindrà la crisi 
econòmica i social. A l’Ajuntament estem 
treballant per intentar pal·liar-ne els efectes 
en tots els àmbits i hem aprovat mesures 
que pretenen ajudar a comerços i empreses 
del municipi que s’han vist i es veuran 
afectats per aquesta crisi.

FAMÍLIES EMPRESES
L’Ajuntament es fa càrrec 
de l’import de les quotes 

de la llar d’infants de març 
(a partir del decret d’estat 

d’alarma) i abril.

L’Ajuntament es fa càrrec 
de l’import de les quotes 

de l’escola municipal 
de música i danSa de març 

(a partir del decret d’estat 
d’alarma) i abril.

Canvi de calendari fiscal 
per a les famílies:

· VehIcles · IBI
· Taxa de recollida 

d’escombraries.

Ajuts 
a les unitats familiars 

per al pagament 
de lloguers 

i subministraments.

Línia d’ajuts 
per al pagament 

de la taxa 
de recollida 

de residus 
comercials.

Línia d’ajuts mensuals 
per a comerços i serveis 

(lloguer i bonificació 
per treballadors 

contractats).

GRÀCIES PELS VOSTRES ESFORÇOS. ESTEM AL VOSTRE COSTAT.
www.tiana.cat

Suspensió del pagament 
de lloguers i cànons 
dels contractistes 

de l’Ajuntament.

€

MESURES ECONÒMIQUES 
COVID-19

L’EPIDÈMIA DEL COVID-19 AFECTA LA SITUACIÓ 
DEL MERCAT DE TREBALL AL MARESME

LA XXXVII MOSTRA LITERÀRIA DE TIANA 
Tot i la situació actual des de la Regidoria de 
Cultura s’ha volgut mantenir aquesta tradició 
que aquest any pateix modificacions, la més 
important és que la presentació dels treballs 
serà per internet fins el dia 16 de maig.

Aquests dies complicats que estem més a casa 
és un bon moment per deixar volar la imaginació 
artística i d’escriptura. 

Per això hem volgut mantenir la convocatòria 
de la Mostra Literària que aquest any 
arriba a la XXXVII edició. Degut a la situació 
d’excepcionalitat s’han ampliat els períodes de 
presentació dels treballs; teniu fins al dia  
16 de maig per poder fer l’entrega que serà tota 
en línia per facilitar que la gent hi participi. 

Podeu enviar els treballs a: 
mostraliterariatiana@gmail.com

Les bases estan penjades a la web de 
l’Ajuntament i marquen els grups i les 
modalitats. A més els guanyadors de cada 
categoria participaran a la Mostra Literària 
del Maresme, que també s’està preparant 
a nivell comarcal.

En aquests dies volem animar a tothom a 
participar en un certamen molt arrelat al poble 
i que tot i que canvia el format no ho fa en 
essència, ja que segueix explorant la creativitat 
dels tianencs i la seva vena més literària.



FARMÀCIA

FARMÀCIA 
CAPDEVILA
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
dissabtes de 9.00 h 
a 13.30 h.

 93 465 53 02

FARMÀCIA 
DE MAQUA
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
dissabtes de 9.00 h 
a 13.30 h.

 93 395 27 06

PASTISSERIA AIXELÀ
HORARI: DE 8.00 A 15.00 H. 
Avda. Isaac Albèniz 

 93 395 27 02
Carrer Matas

 93 395 59 52

FORN SOLÀ
HORARI: DE 8.00 A 15.00 H. 

 93 395 26 02
 616 99 54 65

PASTISSERIA
FORN DE PA

PRODUCTES
ECOLÒGICS

ESPAI 
ECOLÒGIC
HORARI: DE 9.00 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.

 93 465 36 44

PINSO PER
A MASCOTES

CENTRE VETERINARI  TIANA
HORARI: DE 10.00 A 13.00 H. 
(De dilluns a divendres).

 93 395 39 12

CARNISSERIA

QUEVIURES ANITA
HORARI: DE 8.30 A 15.00 H. 

 93 395 19 52
 info@queviuresanita.com@

QUEVIURES

CONDIS
Avda. Isaac Albèniz 
HORARI: DE 9.00 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.
(De 9.00 a 10.00 h es dona prioritat 
a l’accés de la gent gran)

 93 465 36 02 

Avda. CIUTADELLA 
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
DISSABTES DE 9.00 A 14.30 H
I DE 16.30 A 20.00 H.

 93 398 12 13

PETIT SUPERMERCAT TIANA
HORARI: DE 8.00 A 20.00 H.

 610 15 94 26

AGROPEQUÀRIA (SINDICAT)
HORARI: DE 8.30 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.
dissabtes de 8.30 a 14.00 h.

 93 395 25 52

TRUCA ALS COMERÇOS PER SABER SI PODEN 
PORTAR LA COMANDA A CASA TEVA O SI PODEN 
PREPARAR-LA PERQUÈ NOMÉS LA PASSIS A BUSCAR.
RECOMANEM EL PAGAMENT AMB TARGETA 
O TRANSFERÈNCIA.

COMERÇ LOCAL 
DE TIANA
PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

Botigues obertes i horaris especials
CRISIS COVID-19. 

Els Horts 
de l’Alegria
CONTACTE PER A COMANDES.

 657 06 37 11  (Whatsapp)

PEIXATERIA

PEIXATERIA CUNÍ
HORARI: DE 8.00 A 14.00 H. 

 93 395 21 02

FARMÀCIA

FARMÀCIA 
CAPDEVILA
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
dissabtes de 9.00 h 
a 13.30 h.

 93 465 53 02

FARMÀCIA 
DE MAQUA
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
dissabtes de 9.00 h 
a 13.30 h.

 93 395 27 06

PASTISSERIA AIXELÀ
HORARI: DE 8.00 A 15.00 H. 
Avda. Isaac Albèniz 

 93 395 27 02
Carrer Matas

 93 395 59 52

FORN SOLÀ
HORARI: DE 8.00 A 15.00 H. 

 93 395 26 02
 616 99 54 65

PASTISSERIA
FORN DE PA

PRODUCTES
ECOLÒGICS

ESPAI 
ECOLÒGIC
HORARI: DE 9.00 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.

 93 465 36 44

PINSO PER
A MASCOTES

CENTRE VETERINARI  TIANA
HORARI: DE 10.00 A 13.00 H. 
(De dilluns a divendres).

 93 395 39 12

CARNISSERIA

QUEVIURES ANITA
HORARI: DE 8.30 A 15.00 H. 

 93 395 19 52
 info@queviuresanita.com@

QUEVIURES

CONDIS
Avda. Isaac Albèniz 
HORARI: DE 9.00 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.
(De 9.00 a 10.00 h es dona prioritat 
a l’accés de la gent gran)

 93 465 36 02 

Avda. CIUTADELLA 
HORARI: DE 9.00 A 13.30 H 
I DE 16.30 A 20.00 H.
DISSABTES DE 9.00 A 14.30 H
I DE 16.30 A 20.00 H.

 93 398 12 13

PETIT SUPERMERCAT TIANA
HORARI: DE 8.00 A 20.00 H.

 610 15 94 26

AGROPEQUÀRIA (SINDICAT)
HORARI: DE 8.30 A 14.00 H 
I DE 17.00 A 20.00 H.
dissabtes de 8.30 a 14.00 h.

 93 395 25 52

TRUCA ALS COMERÇOS PER SABER SI PODEN 
PORTAR LA COMANDA A CASA TEVA O SI PODEN 
PREPARAR-LA PERQUÈ NOMÉS LA PASSIS A BUSCAR.
RECOMANEM EL PAGAMENT AMB TARGETA 
O TRANSFERÈNCIA.

COMERÇ LOCAL 
DE TIANA
PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT

Botigues obertes i horaris especials
CRISIS COVID-19. 

Els Horts 
de l’Alegria
CONTACTE PER A COMANDES.

 657 06 37 11  (Whatsapp)

PEIXATERIA

PEIXATERIA CUNÍ
HORARI: DE 8.00 A 14.00 H. 

 93 395 21 02
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Ja fa una mica més d’un mes que ens trobem 
vivint una situació complexa, incerta, inesperada 
i fora de l’habitual, derivada de la pandèmia de la 
COVID-19. Una situació que, de ben segur ens 
canviarà la manera de pensar, de viure i veure 
el món, d’entendre les coses, els nostres hàbits 
i en resum, la manera com hem viscut fins ara. 

Altres anys, vivíem l’arribada de la primavera 
amb la plantada popular o bé la neteja de boscos 
en el marc del Clean Up Day que celebràvem a 
nivell europeu.

Aquest canvi d’hàbits sobtat i sobretot aquesta 
aturada de l’activitat diària, ha tingut una 
repercussió molt gran a la nostra vida però també 
s’ha comprovat com el medi i el nostre entorn ha 
respost. Hem vist a les notícies imatges d’animals 
recuperant espais a ciutats, canals i rius molt 
més nets, dofins visitant la costa del Maresme o 
canvis en els cants dels ocells que ara no han de 
competir amb el ferotge brogir dels cotxes dins 
les ciutats i pobles.

Canvis que han produït una reducció dràstica 
en les emissions de CO2 i de gasos d’efecte 
hivernacle a l’atmosfera. Sabem que el 28% de 
les emissions de CO2 a Catalunya procedeixen 
del transport. Al Maresme aquesta xifra s’eleva al 
30% en no tenir en el seu territori grans emissors 
procedents d’indústries cimenteres 
o metal·lúrgiques. Es calcula que durant 
aquesta situació de reducció de la mobilitat la 
davallada de les emissions és d’un 21% i en el 
còmput anual podria suposar fins a un 5% del 
total en funció del que acabi durant el període 
de confinament. 

Si ens fixem en la mobilitat aèria, aquesta també 
s’ha vist afectada a nivell mundial. El trànsit aeri 
és una de les activitats més contaminants que 
duem a terme. Ara, els vols s’han reduït un 90% 
a Espanya i un 55% a tot el món. Són viatges que 
no es recuperaran i, per tant, són emissions netes 
que no s’abocaran a l’atmosfera. Podríem estar 
parlant d’entre un 2 i un 3% més de reducció a 
nivell global.

LA COVID-19 OPORTUNITAT PER REDUIR LES NOSTRES 
EMISSIONS DE CO2, REPENSAR-NOS I ACTUAR!
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El consum energètic també ha disminuït, 
es calcula que la reducció del consum d’energia 
elèctrica en el mes de març d’aquest any 
respecte a l’anterior és d’un 9%. Així mateix, 
l’energia produïda per les energies renovables 
s’ha incrementat respecte a l’any anterior. Això 
ens genera un benefici extra donat que la 
davallada de consum energètic va relacionat a 
una davallada de la crema de combustibles fòssils 
per la producció d’electricitat. La traducció de 
tot això és una rebaixa de les emissions de CO2 
del 30% respecte al març de 2019 en l’àmbit de 
la producció d’energia elèctrica. Si a Catalunya 
la producció d’energia suposa un 15% de les 
emissions, la reducció de les emissions serà del 
voltant del 5% en aquest període i d’un 1,5% anual.
El consum en general, és un altre dels àmbits que 
s’ha reduït durant aquest confinament. 

Cal destacar el lleuger augment del consum 
electrònic, però la incertesa i la manca 
d’ingressos de moltes famílies on algun dels 
membres o tots s’han vist obligats a aturar la 
seva activitat ha obligat a realitzar tant sols, 
les compres d’allò que és essencial. Tot això 
implica una reducció directa de les emissions de 
CO2 en l’àmbit local i a nivell global difícilment 
calculable fins que no sapiguem quan duraran 
les conseqüències de la crisi tot i que les podríem 
estimar entorn d’un 2%.  
Malauradament, l’Organització Mundial de 
Meteorologia apunta que aquest descens de les 
emissions serà puntual i que tindrà una escassa 
influència general sobre el clima atès que no hi 
ha previsió de què el sistema econòmic canviï i 
per tant, quan superem la crisi, tot continuarà 
funcionant de la mateixa manera.
És important que aquesta situació ens 
serveixi per a reflexionar i que representi una 
oportunitat per a canviar els nostres hàbits per 
tal que aquests siguin més sostenibles.  
Tiana recull un seguit d’accions per tal de mitigar 
els efectes del canvi climàtic al PLACC aprovat al 
gener d’enguany, a més a més i en el marc del 
Consell de Medi ambient, s’ha creat una comissió 
entorn l’emergència climàtica amb l’objectiu de 
continuar realitzant propostes i treballant per 
una Tiana més sostenible i responsable amb les 
seves emissions. Aprofitem aquest moment per 
a repensar el nostre consum i les emissions que 
generem, en resum i tal com demanaven els 
infants el Consell d’Infants a la manifestació per al 
Canvi Climàtic: Repensem-nos, i dins les nostres 
possibilitats: Actuem!

Si vols formar part d’alguna de les 
comissions de treball del Consell 
de Medi Ambient contacta l’oficina 
d’Informació Ambiental. 

OFICINA D’INFORMACIÓ AMBIENTAL 
93 395 51 07

Medi Ambient Tiana
@mediambienttiana
Mediambient.Tiana
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UN GRAN APLAUDIMENT 
PELS VOLUNTARIS DE TIANA!!

En primer lloc volem agrair sincerament 
a tot el voluntariat de Tiana que tan bon 
servei està donant a totes aquelles persones 
que no poden sortir al carrer. No hi ha fotos 
d’aquests/tes voluntaris/es, ni a twitter ni a 
facebook, on els puguem veure comprant 
als diferents establiments de Tiana o anant 
a la farmàcia i després lliurant la compra a 
les persones grans. És un voluntariat que 
de manera altruista s’ha posat en contacte 
amb l’Ajuntament del poble per oferir el seu 
excepcional ajut d’una manera el més eficient 
i coordinada possible i sense fer política d’una 
pandèmia. Quin gran exemple! 
Durant aquest mes tan intens s’ha col·lapsat 
la Residència de Sant Cebrià, que és de 
gestió externalitzada, com Duets, com 
l’Escola Bressol, i no de gestió municipal com 
s’anava dient per les xarxes. Tan bon punt 
l’Ajuntament en va tenir coneixement, es 
va posar en contacte amb el Departament 
de Benestar Social, amb el SUVEC i BSA del 
Departament de Sanitat, per reclamar una 
intervenció immediata. Lamentem molt 
els avis i les àvies que han mort, però des 
del primer moment l’Ajuntament ha estat 
treballant i ho continua fent, per facilitar tot 
l’ajut de què disposa i es pugui donar.

Tot fa pensar que aquest mes de maig ens 
anirem desconfinant, que no tornant a la 
vida d’abans. Ens trobarem amb una realitat 
difícil, a més de la pèrdua de les persones 
que ens han deixat ens trobarem amb una 
situació econòmica complicada. L’Ajuntament 
haurà d’emprendre decisions valentes i 
ràpides per pal·liar les necessitats socials 
que aniran aflorant. Caldrà refer tots els 
calendaris i també amb celeritat s’hauran de 
tirar endavant projectes amb la implicació del 
poble per ajudar els autònoms, la petita i la 
mitjana empresa i caldran consensos per tirar 
endavant totes aquestes iniciatives.  

Esperem que es prioritzin les necessitats 
i el benestar del poble de Tiana deixant 
els interessos partidistes per a un 
altre moment.

SEMPRE AL SERVEI DEL POBLE. 
#UNITSHOACONSEGUIREM 

Com tots i totes sabeu, deu dies abans de l’Estat d’Alarma, 
el grup municipal socialista es va incorporar al govern 
municipal de Tiana. No ha sigut gens fàcil la nostra 
incorporació i adaptació al govern. Una legislatura que 
portava més de mig any i de sobta, el començament 
d’aquesta greu crisi sanitària. Però si alguna cosa tenim els 
i les socialistes és que no ens arronsem.
Parlar del medi ambient, de l’ecologia, del planeta ens 
aquests moments quan estem vivint una pandèmia global 
i segons tots el pronòstics derivarà cap a una greu crisi 
econòmica podria no tenir sentit però creiem sincerament 
en tres coses. Millor participar allà on es decideixen les 
accions a emprendre en el municipi, ajudar a les persones 
en tot allò que podem dins de les nostres possibilitats  
i l’única manera de sortir de la crisi serà amb una 
transició ecològica.
Centrats en mitigar l’impacte del coronavirus en les vides 
dels tianencs i tianenques, durant aquests temps hem 
adoptat com a govern una sèrie de mesures orientades a:

1. Garantir els serveis bàsics i essencials per a la ciutadania.
2. Prioritzar l’atenció a les persones i col·lectius vulnerables.
3. Aplicar amb rigor les normes i mesures de confinament.
4. Adoptar un ampli ventall de mesures de suport i  
     pal·liatives en temes fiscals i suport a l’empresa, comerç 
     i autònoms/es.
5. Aprovar un conjunt mesures i d’ajuts destinats a famílies. 
6. Donar informació oficial constantment actualitzada i 
     amb la màxima transparència.
7. Facilitar als grups polítics municipals la màxima 
     informació sobre les actuacions de l’Ajuntament.
8. Impulsar en un temps rècord el teletreball per mantenir 
     en funcionament els serveis municipals.
9. Fer seguiment i presa de decisions els 7 dies 
     de la setmana, les 24 hores del dia, per part 
     del Govern municipal.

El Govern Municipal es va autoconstitur com a “Comitè 
de Seguiment d’Emergència COVID-19”, un comitè 
que es reuneix diàriament, els 7 dies de la setmana, 
per analitzar i fer seguiment de les actuacions des de 
totes les àrees i serveis municipals. En una situació tant 
complicada, s’han pres mesures de seguretat, d’atenció 
a les persones en situació de vulnerabilitat i a la gent 
gran, de neteja i desinfecció dels espais públics i entorns 
d’equipaments, adquirir i facilitar material de protecció, 
mesures econòmiques i fiscals, en educació, en suport al 
voluntariat, i amb un important reforç a la comunicació 
institucional per poder donar resposta a la crisi i mantenir 
la ciutadania permanentment informada.  

Albert Sales Castell
1r Tinent d’Alcaldessa. Transició Energètica 
i Sostenibilitat, Relacions Institucionals i Esports.

JUNTS PER TIANA OFEREIX AL GOVERN 
MUNICIPAL UN PLA DE RESPOSTA AL 
CORONAVIRUS 

A l’hora d’escriure aquest article, la situació a la residència 
municipal Sant Cebrià continua sent molt greu. Junts per Tiana 
ens hem centrat aquestes últimes setmanes a reclamar a l’equip 
de govern que exercís el seu deure com a titular de l’equipament 
i assumís el comandament de la situació. Els indicis de descontrol, 
falta de prevenció i suposada desobediència per part de la 
direcció de la residència a les ordres de les autoritats sanitàries 
han estat constants. 
S’han allargat durant dies i així ho han comprovat els familiars i els 
propis responsables municipals. Una suposada mala praxis que 
calia frenar com abans millor, tenint en compte que l’Ajuntament 
de Tiana té plenes competències per suspendre temporalment 
la concessió, com finalment així ha fet amb el decret signat per 
alcaldia el 22 d’abril, que atribueix la gestió de la prestació del 
servei de la residència a Badalona Serveis Assistencials, l’empresa 
que ja assumeix l’atenció primària concertada al Barcelonès Nord. 

Calia aquests dies fer un crit d’alerta a la inacció municipal davant 
una emergència de primer ordre, amb 27 defuncions i la pràctica 
totalitat dels 88 residents contagiats pel covid-19. I això ho hem 
fet. Amb el decret d’alcaldia signat amb més de 20 dies de retard, 
cal ara desitjar una ràpida recuperació als malalts i confiar que 
es restablirà el control a la residència municipal. No és ara el 
moment de demanar responsabilitats polítiques. Caldrà analitzar 
els fets en calma, un cop passada l’emergència.

Més ajuts a les famílies i un pla de reactivació 
de l’economia local

El govern municipal ha presentat diverses iniciatives per ajudar 
el comerç i les famílies per fer front als efectes del coronavirus. 
Són positives, però del tot insuficients. Amb voluntat d’ajudar, 
des de Junts per Tiana hem fet una proposta més àmplia, 
que oferim als grups del govern. Cal reorientar totes les 
polítiques públiques a l’atenció social i a la generació d’ocupació 
estable, segura i de qualitat. Per això hem presentat un Pla de 
contingència social i un Pla de reactivació de l’economia local. 
Entre moltes altres mesures, plantegem: 

• Més suport a famílies amb situacions personals 
  sobrevingudes.
• Ajuts a l’IBI amb nous topalls i nous supòsits.
• Creació d’un Fons Públic Local per finançar projectes de 
  reactivació comercial i empresarial.
• Cap retallada a la cultura i el teixit associatiu.
• Oficina d’Assessorament Municipal pel covid–19.
• Pla Local de Salut Pública, més recursos per al consultori 
  mèdic i Pla d’Emergències.

Podeu trobar totes les mesures a: juntstiana.cat

Aquí hi trobareu totes les actuacions que hem fet aquests 
dies des de Junts per Tiana: http://www.juntstiana.cat/
transparencia/actuacions-coronavirus/

Com bé sabeu ens hem trobat immersos en una crisi 
sanitària molt important de la qual encara no sabem 
quan sortirem. La pandèmia ha colpejat durament el 
nostre país. Aquesta crisi ha afectat tan sanitàriament 
com, sobretot, econòmicament a moltes famílies, entre 
elles les del nostre poble. Des d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Tiana ens vam proposar des del primer dia 
ajudar als nostres veïns i veïnes en tot allò que estigués a 
les nostres mans i per aquest motiu ens vam centrar en 
diversos fronts:

• En l’àmbit fiscal: es va modificar del calendari fiscal 
facilitant el pagament fraccionat i no carregar a les 
famílies de més despeses aquests pròxims mesos.

• En l’aspecte social: es van aprovar línies de 
subvencions per ajuts a famílies per al pagament del 
lloguer i de subministres, per un import global de 
100.000 euros.

• Reactivació econòmica: 
• S’han aprovat unes línies d’ajuts al lloguer per a les 
empreses, emprenedors i comerços locals que han 
hagut de tancar els seus establiments, per un import 
global de 50.000 €.
• Es va suspendre l’obligació de pagament del 
lloguer dels locals comercials del Passatge 
Moragues, de propietat municipal, així com el cànon 
que havien d’abonar els concessionaris dels serveis 
de bar i bar/restaurant que es presten en edificis de 
propietat municipal mitjançant contracte, durant el 
temps que estiguin tancats pel CoVid-19.
• S’ha fet un concurs d’idees per la reforma integral 
de la zona del Casal, Sala Albéniz, Sala d’exposicions 
i Sala Sant Jordi amb arquitectes del poble i vam 
potenciar el detall de Sant Jordi a totes les cases de 
Tiana amb empreses de Tiana.

• Sanitàriament vam tenir present des del primer 
dia que havíem de poder abastir a la població de 
mascaretes per garantir la seva protecció. Per això vam 
encarregar la compra i repartiment de mascaretes per 
a tots els habitatges de Tiana. I hem sigut pioners en 
el subministrament de mascaretes per als infants. Per 
tal que estiguessin el màxim de protegits en aquests 
primers dies de desconfinament.

Ara la gran preocupació del nostre equip serà la de la 
superació de la crisi sanitària, però sempre sense que la 
superació d’aquesta crisi llastri el pressupost municipal 
i per això la major part de les despeses realitzades 
aniran a càrrec del romanent de tresoreria (superàvit 
del 2019) o bé de l’estalvi generat d’activitats que no 
s’han pogut fer. Des d’Esquerra Republicana, us volem 
encoratjar a seguir lluitant per tirar endavant els reptes 
futurs que, sens dubte, se’ns presentaran, sense oblidar 
els reptes del passat que encara s’han d’assolir.
Per acabar volem agrair a totes les persones que han 
estat realitzant voluntariat per ajudar a les persones 
confinades que, per motius de salut o per motius de 
risc no han pogut fer les seves activitats habituals.

@juntstiana                   +34 682 441 547@juntstiana                   
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TELÈFONS D’UTILITAT

· Ajuntament de Tiana  Plaça de la Vila, 1 · Tel: 93 395 50 11 · tiana@tiana.cat
· Policia Local  C. Marquès de Monistrol, 3 · Tel: 93 395 15 15 · policialocal.tiana@diba.es
· Jutjat de Pau  Plaça de la Vila, 1 · Tel: 93 465 53 64 
· CAP Centre d’Atenció Primària  C. Franci, 9 · Tel: 93 469 49 30 

REGIDORS/ES DEL CONSISTORI

SRA. MARTA MARTORELL CAMPS 
• Alcaldessa.
• Alcaldia, promoció econòmica 
  i participació ciutadana, educació i comunicació.
• Telèfon: 93 395 50 11 · martorellcm@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ALBERT SALES CASTELL 
• Primer Tinent d’Alcaldia. 
• Ecologia, biodiversitat i energia verda, 
  espais naturals, esports, relacions institucionals 
  i protocol. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · salesca@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SRA. MARTA GUÀRDIA PUJADES
• Segona Tinenta d’Alcaldia. 
• Cultura i patrimoni i cicles de vida.
• Telèfon: 93 395 50 11 · guardiapm@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana. 

SRA. GEMMA ROSÉS HERNANSAEZ
• Tercera Tinenta d’Alcaldia. 
• Regidora Benestar social, salut pública i consum, 
  igualtat i LGTBIQ+ i solidaritat i cooperació.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roseshg@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.  

SR. ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
• Quart Tinent d’Alcaldia.
• Regidor de serveis interns i assumptes generals, 
  gestió de personal, acció jurídica i contractació. 
• Telèfon: 93 395 50 11 · sanchezrantn@tiana.cat
• Partit polític: PSC Tiana.

SR. MATEU HERNÀNDEZ BOSCH
• Regidor d’urbanisme i patrimoni públic del sòl 
  i habitatge.
• Telèfon: 93 395 50 11 · hernandezbmt@tiana.cat
• Partit polític: Junts per Catalunya Tiana.

 

SR. JAUME DARBRA MUÑOZ
• Regidor de transparència i administració 
  electrònica, seguretat ciutadana i civisme, 
  hisenda, OAC i arxiu municipal 
  i memòria històrica.
• Telèfon: 93 395 50 11 · tiana.jaumedarbra@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM. 

SR. ÀLEX ROBLES MINGUELL
• Regidor de sostenibilitat, mobilitat i transport  
  públic, equipaments municipals i espai públic.
• Telèfon: 93 395 50 11 · roblesmal@tiana.cat
• Partit polític: ERC-AM.

SR. ISAAC SALVATIERRA PUJOL 
• Portaveu de Junts per Tiana. 
  isaac@juntstiana.cat      

SRA. CRISTINA COMAS SPADA 
• Junts per Tiana. 
  cristina@juntstiana.cat 

SRA. NÚRIA AMADO ROMAN 
• Junts per Tiana. 
  nuria@juntstiana.cat 

SRA. SUSANNA CAPELL AGUAYO 
• Junts per Tiana. 
  susanna@juntstiana.cat       

SR. RAMON COLL ARTÉS 
• Junts per Tiana. 
  ramon@juntstiana.cat 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA MAIG 2020

Els torns de guàrdia són des de les 9.00 h del matí fins a les 21.00 h de dilluns a divendres. 
Els dissabtes de 9.00 h del matí fins a les 20.00 h. Els diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h. 
La farmàcia Cirici de les 9.00 h fins les 21.00 h inclosos diumenges i festius.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3
TOURÍS CAPDEVILA CAPDEVILA

4 5 6 7 8 9 10
CIRICI ESPINÀS MAQUA BRUFAU BRUFAU CIRICI CIRICI

11 12 13 14 15 16 17
ESPINÀS MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA ESPINÀS ESPINÀS

18 19 20 21 22 23 24
MAQUA BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI MAQUA MAQUA

25 26 27 28 29 30 31
BRUFAU TOURÍS CAPDEVILA CIRICI ESPINÀS BRUFAU BRUFAU

Farmàcia TOURÍS  Rambla del Turó, 10 · Montgat · T: 93 469 00 45
Farmàcia CAPDEVILA  Passeig de la Vilesa, 8 · Tiana · T: 93 465 53 02
Farmàcia CIRICI  C. Riera Sant Jordi, 14 · Montgat · T: 93 469 11 87
Farmàcia ESPINÀS  Camí Ral, 3 · Montgat · T: 93 469 17 50
Farmàcia MAQUA  C. Lola Anglada, 30 · Tiana · T: 93 395 27 06
Farmàcia BRUFAU  Camí Vell a Tiana, 56 · Montgat · T: 93 469 08 86

En cas d’urgència de 21.00 h a 9.00 h del matí, dirigir-se a la farmàcia de 24 h a Badalona:
Farmàcia VIAYNA · Av. President Companys, 45-49 · Tel: 93 384 08 02

DEIXALLERIA
Atesa la crisi sanitària que vivim i seguint les directrius marcades per l’Agència 
de Residus de Catalunya es tanca el servei de deixalleria a l’usuari/a. 

Atès que el servei de deixalleria mòbil el presta l’AMB i a fi efecte de minimitzar 
els contactes aquest també resta suspès fins a nou avís.

TIANA
MEDI 
AMBIENT

Deixalleria Municipal · Av. Eduard Fontseré, s/n · Tel: 93 395 35 88
Oficina d’informació Ambiental 93 395 51 07 · mediambient.tiana@tiana.cat

30 31

· Informació: 012
· CatSalut: 061
· Bombers: 112
· Mossos d’Esquadra: 112
· SEM: 112 Comunica’t amb nosaltres les 24 hores del dia 

els 7 dies de la setmana.

600 00 22 33
DIRECTE A L’AJUNTAMENT

!
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@eric.tobena @benvingutsapages

@hortsdelalegria

@eltallerdelabet

@anapunset

@danielrierarodenas1974

@lalibellobi

@piter.bcn

@bymariorovira

@_laiacarbonell_
@teresairules

@kachopan001

@_paolodm

@rotti_nemo

@nguema_bianca

@77timon

@xavi_barroso

@duckrubber4

@plantesacasa_tiana
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